1923 v severočeských Ervěnicích se začíná se stavbou prvního bloku elektrárny, jejímž úkolem je zásobovat
Prahu elektřinou, což se také stalo poprvé v roce 1926
1940 na území tehdejších německých Sudet začíná příprava výstavby Ervěnic II; velkolepé německé plány
těžařské společnosti SUBAG počítají s výstavbou mosteckého kombinátu s výkonem 1000 MW
1941 začíná stavba Ervěnic II s výkonem 140 MW, na které se podílí hlavně ruští zajatci;
první kotel a turbíny jsou uvedeny do provozu v roce 1948, ale stavba trvá až do roku 1952

1943 Němci začínají se stavbou další elektrárny, která má být součástí komplexu, zásobujícího Říši – elektrárny
Komořany; má mít výkon 272 MW; po válce pak přebírají stavbu československé firmy
1951 v březnu se roztáčí první turbína elektrárny Komořany I, další následují až do roku 1952
1955 slavnostním výkopem jsou zahájeny práce na stavbě Komořany II, která trvá až do roku 1960
1958 v červnu je do zkušebního provozu uveden kotel č. 6 a turbína č. 4, postupně se přidávají další čtyři kotle a
tři turbíny a elektrárna tak získává výkon 212 MW
1965 kvůli výstavbě nových sídlišť v rozvíjejícím se Mostě je postavena protitlaká turbína, výměníková stanice a
horkovod, který bude zásobovat město teplem; z původní elektrárny se tak stává teplárna s kombinovanou
výrobou elektřiny a tepla
1966 dokončen nový 180 metrů vysoký komín, který významně zlepšil ovzduší v bezprostřední blízkosti
Komořan
1977 horkovody začínají zásobovat také Litvínov a Chomutov, instalovaný teplárenský výkon se zvyšuje na 355
MW; provoz horkovodu do Chomutova končí kvůli těžbě uhlí v roce 1993
1986 definitivně končí likvidace poslední části ervěnické elektrárny; Ervěnice I byly odstaveny z provozu v roce
1965, výroba v Ervěnicích II končí v květnu 1980
1992 teplárna Komořany se stává samostatnou akciovou společností První severozápadní teplárenská, kterou
zakládá Fond národního majetku
1993 začíná zásadní přestavba kotlů, která výrazně sníží emisní zátěž v regionu
2000 vzniká United Energy, a.s., která slučuje teplárnu Komořany a teplárenské provozy ve 14 městech
severních Čech
2005 firma se stává součástí skupiny J&T, která připravuje modernizaci výroby elektřiny

